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A participação dos traba-
lhadores nas mobilizações
mostrou que eles não es-
tão para brincadeira, e
que é bom que a direção
da empresa mude sua pos-

 Agora será a parada de uma hora na entrada

2011 PROMETE!
Muitas reivindicações fi-

caram sem soluções em
2010, e quando falamos
em CSN podemos citar al-
gumas delas, como a ta-
bela de turno, salário dos
vigilantes, a situação dos
operadores de ponte, o sa-
lário dos operadores da
GIL, PLR, as reformas de re-
feitórios e etc.
 São essas e outras que

merecem nossa atenção e

serão prioridade no próximo
ano.
O papel que a empresa fez

em relação a tabela de tur-
no, com certeza, está engas-
gado, tanto para o sindica-
to quanto para os trabalha-
dores do turno. E o boicote
e o barulho foi somente uma
amostra da indignação dos
companheiros.
Chegamos ao final do ano

com sentimento de dever cum-

prido com os trabalhadores e
com a certeza de que a empre-
sa não cumpriu a sua parte.
Fica a indignação, que

cresce a cada dia.
Mas já que ela pagou pra

ver, então verá.
A campanha salarial de

2011 será o momento de ti-
rarmos a diferença.
E fica o ditado: Cachor-

ro mordido de cobra tem
medo de lingüiça.

Boicote e apitaço
foram sucesso

tura e comece a resolver os
problemas, priorizando a
mudança na tabela de tur-
no.
Todos já sabem que nosso

próximo passo será o atra-

so de uma hora na entrada
de cada turno.
Agora está nas mãos da

CSN, ou ela vem negociar
com o sindicato ou as coi-
sas tendem a piorar.

A direção do sindicato deseja aos trabalhadores um feliz Natal e
um ano novo de muitas realizações. E que possamos estar ainda

mais unidos para conquistarmos nossas reivindicações.
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O sindicato estará em recesso até o dia 10 de janeiro, voltando a
funcionar em horário normal no dia 11 de janeiro.

Na segunda quinzena de janei-
ro, o sindicato, a CSN e a Funda-
ção estarão se reunindo para dis-
cutir sobre a bolsa de estudo para
empregados e seus dependentes.

No acordo coletivo está garanti-
do o desconto, mesmo assim o sin-
dicato vem recebendo muitas re-
clamações dos trabalhadores que
necessitam do desconto.

Descontos
na ETPC

Fundação CSN

Reunião da PPR
2010 da CSN

 Na última sexta- feira, dia 17, a
comissão de PPR da CSN se reuniu e,
mais uma vez, as cartas ja esta-vam
marcadas e os representantes da
empresa trouxeram as regras e
valor definidos, sem que houvesse
negoiação. E o pior, a empresa
reajustou a PLR-E dos gestores.
 Mesmo sabendo que a vondade dos

trabalhadoresé que o sindicato negocie,
já que os integrantes da comissão não
têm garantia de emprego, a CSN insiste
nessa forma de negociar a PPR,
contrária a Lei 10.101.
  Após o pagamento da PPR vamos
discutir com os trabalhadores o que
fazer, pois não dá pra continuar como
está.

Ex-trabalhadores da Tubonal
parente, com edital no jornal para
convocação dos trabalhadores,
livro de presença e etc.
 Assim que tivermos um retorno da
empresa, convocaremos o traba-
lhadores.

 O sindicato entrará em contato
com a direção da Tubonal para ver
a  possibilidade de um acordo entre
a empresa e seus ex-trabalhadores.
  Qualquer acordo que seja
apresentado será colocado aos ex-
trabalhadores de forma bem trans-

CSN importa bobinas e Benjamin faz
lobby para conter importações de

produtos semi-acabados
planos oriundas de vários países,
principalmente da China e Rússia.
Assim como fez a Usiminas para o
produto chatpa grossa, a CSN
levará o pedido ao Departamento
Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio (MDIC).
   A pimenta nos olhos dos outros
é refresco!!

 Depois da Usiminas, chegou a
vezda Cia.Siderúrgica Nacional
(CSN) entrar com pedido de
proteção ontra a entrada
desenfreada de aço importando no
país.
 A companhia comandada por
Benjamin Steinbruch prepara uma
ação  antiduping visando conter as
importações de vários tipos de aços

Turno dos trabalhadores da
Comau no carro torpedo

definição do contrato para que os
 companheiros receberam o valor
proporcional ao tempo do
contrato.

O acordo de turno da Comau para
quem trabalha no carro torpedo
já foi negociado com a empresa,
só estamos aguardando a

   Recebemos denúncia de algumas
irregularidades na GRSA, empresa
responsável pela alimentação da
CSN.
   Vários trabalhadores não estão
recebendo o salário família e os
trabalhadores que recebem são
prejudicados com erros no valor.
   Outra irregularidade é o plano
de saúde, uns trabalhadores têm e
outros não.
   Um absurdo!
   Além disso, os trabalhadores da
CSN redamam que algumas vezes
chegam pra almoçar e a comida
está fria e até faltando item. E isso
às 13h.
    A empresa deve ficar atenta, já
que a alimentação deve ser servida
até às 13h45, com todos os itens.
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